
Biuletyn techniczny 013 (zastępuje Biuletyn techniczny 011): 
Ważna informacja dotycząca bezpieczeństwa: Należy sprawdzić luz dźwigni szybkozamykacza na kole 

Pitstopwheel 

 

 

Dotyczy produktów: Gocycle G1 i G2 (wszystkie numery ram) 

 

 

Opis 

Jest to ważna informacja bezpieczeństwa dotyczącą właściwej kontroli i odpowiedniego wyregulowania 

dźwigni szybkozamykacza na kole Pitstopwheel. Przed rozpoczęciem jazdy należy sprawdzić luz wszystkich 

dźwigni szybkozamykacza, otwierając i zamykając każdą dźwignię i upewniając się, że są prawidłowo 

wyregulowane. Jazda na rowerze Gocycle, którego szybkozamykacze nie zostały wyregulowane zgodnie z 

rys. 1 i podręcznikiem użytkownika, może spowodować odczepienie się koła od roweru oraz grozi 

upadkiem. 

 

 

 

PRZED JAZDĄ NALEŻY 

SPRAWDZIĆ LUZ DŹWIGNI 

SZYBKOZAMYKACZY    

otwórz i zamknij każdą dźwignię, aby 

sprawdzić, czy działa tak jak 

pokazano na rys. 1. 
 

 
 

 

 

 

 
Obejrzyj film PRE-RIDE CHECKS 

(CZYNNOŚCI KONTROLNE PRZED 

JAZDĄ) 

 
 

RYS. 1 

 

 

 
Procedura regulacji 

Jeśli któraś dźwignia nie działa tak, jak pokazano na rys. 1, należy wyregulować ją zgodnie z rys. 2. Po 

zamontowaniu koła Pistopwheel® na rowerze Gocycle należy zamknąć wszystkie dźwignie. Zdjąć czerwone 

gumowe oczka ochronne. Całkowicie otworzyć dźwignię, która wymaga regulacji. Za pomocą 4 mm klucza 

imbusowego dołączonego do roweru Gocycle przekręcać śrubę nastawiacza dźwigni zgodnie z ruchem 

wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara do momentu, aż LUZ, PUNKT POCZĄTKU 

ZAMYKANIA i ODCINEK ZAMYKANIA dźwigni będą zgodne z rys. 1. 

 

http://gocycle.com/product/#videos


 

RYS. 2 

 

 
Czy mogę dalej jeździć na moim Gocycle? 

Kontynuować jazdę na rowerze Gocycle można dopiero PO SPRAWDZENIU LUZU DŹWIGNI 

SZYBKOZAMYKACZA na wszystkich kołach oraz wyregulowaniu ich zgodnie z rys 1. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości zalecamy rezygnację z jazdy na Gocycle i prosimy o kontakt z najbliższym 

punktem sprzedaży Gocycle lub pod adresem techsupport@gocycle.com. 

Należy zapoznać się ze zaktualizowaną wersją Podręcznika użytkownika (sierpień 2015), którą pobrać 

można ze strony www.gocycle.com/support/#manuals oraz ze zaktualizowaną wersją Podręczników 

dotyczących czynności kontrolnych przed jazdą oraz okresów serwisowania (sierpień 2015), którą można 

pobrać ze strony www.gocycle.com/safety. 

 

 

 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących biuletynu technicznego należy skontaktować się z działem obsługi klienta 

Gocycle customerservice@gocycle.com. Pytania dotyczące kwestii technicznych należy kierować do działu 

pomocy technicznej: techsupport@gocycle.com. 

  
Jeśli jesteś sprzedawcą lub indywidualnym użytkownikiem końcowym rowerów Gocycle i sprzedałeś lub 

przekazałeś osobie trzeciej model roweru Gocycle, którego dotyczy niniejszy biuletyn techniczny, prosimy 

o przekazanie tej ważnej wiadomości nowemu właścicielowi lub o przesłanie jego danych kontaktowych 

na adres techsupport@gocycle.com. 

 

 

 

English Translation 

Fig. 1 Rys. 1 

Engagement point Punkt początku zamykania 

Engagement Odcinek zamykania 

Free play MAX 10mm Luz MAKS. 10 mm 

Safety Check! Kontrola bezpieczeństwa! 

Fig. 2 Rys. 2 

Remove red grommet Zdjąć czerwone oczko ochronne 

4mm Allen key Klucz imbusowy 4 mm 
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